
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEHNUTEINOSTI
uzatvorená podra § 663 a nasl. zákona č. 4011964 zb. občianskeho zákonníka

č. 3612021

(d'alej len 'zmluva")

médzi
zmluvnými stranami:

Prenajímatel': základná škola l. Bukovčana 3,841 08 Bratislava
so sidlom: Bukovčana 3,84'1 08 Bratislava
lčo: 3í780865
štatutárny orgán: l\y'gr, Renáta Balogová, riaditerka
lBAN:
VýdaVkoVý rozpočtový úěet |BAN : sK64'l100 0000 0026 2882 0214
príjmový úěet |BAN: sK83 1100 0000 0026 2684 4079

(d'alej len,,Prenajímatel"')
a

Nájomca: Hlaváčik, občianske združenie, nezisková organizácia
so sídlom: Ul. l, Bukovčana ě.22,841 07 Bratlslava
zapísaný: V registri občianskych združení 18.12.1996 pod ě.Ws/í -900/90-12í 38
tčo: 31770347
DlČ: 2021348373
štatutárny zástupca: Marianna Bezáková

(d'alej len ,Nájomca")

čt, l,
Predmet zmluvy a účel nájmu

1. Prenajímatel' je Vlastníkom nehnutel'nosti eVidovanej na LV č. 2328, Vedenom okresným úradom Bíatislava,
Katastrálnym odborom, pre okres Bratislava lV, obec BA-m.č. DeVinska NoVá Ves, k,ú, DeVínska NoVá Ves, a to budovy
oznaóenej ako,,ZŠ Bukovóana 3, Bratislava".

2, Zmluvné strany sa dohodli, že píedmetom nájmu bude kíátkodobý dočasný náJom nebytového priestoru časti budovy
Zs Bukovčana 3 V rozsahu - malá telocvičňa, príslupová cesta a sociálne zariadenia V budove Zš Bukovčana
3, (dalej ako ,,Predmet nájmu").

3. Nájomca podpi§om Zmluvy Súčasne Vyhlasuje, že mu je súčasný stav Predmetu nájmu Známy a V takomto Stave
ho do dočasného užíVania preberá.

4. Nájomca sa zaváZuje, že bude predmet náimu uživať Výlučne na dohodnuiý účel a to na športovú činnosť - cvičenie
mužov a zavázuje sa za predmet nájmu zaplatiť dohodnuté náiomné podla článku lll teito zmluvy.

čt. tt
Vznik, doba a ukončenie nájmu

1, Nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú od 12-9.2021 do 19-'12.202'| V nedel'u od 17;00 do 19:00 hod,
celkom 15 hodín.

2, Nájomný pomer sa ukončuje:
. uplynutim času, na ktoný bol dojednaný;
. pisomným odstúpením od zmluvy z dóVodov uvedených V ods. 5 a 6 tohto článku zmluvy, prióom účinky

odstúpenia nastávajú dňom j€ho doručenia zmluvnej strane;
. písomnou dohodou zmluvných strán kU dňu uvedenému V dohode;
. výpoved'ou z dóVodov uvedených V zákona č, 1 16/1990 Zb, o nájme a podnájme nebytových prie§torov,
. výpovedná lehota je ,1 mesiac a začína plynút'od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

3, Prenajimatel je oprávnený od zmluvy odstúpiť z nasledovných dóVodov:
. ak nájomca napriek písomnej uýzve užiua predmet ná.imu takým spósobom, že prenajimatel'ovi vzniká škoda

alebo mu hrozí značná škoda,
. ak na predmete nájmu vykonáva bez súhlasu prenajímatel'a zmeny, v dósledku ktonich prenajlmatel'ovi vzniká

škoda alebo mu hrozí značná škoda,
. ak nájomca hrubo porušuje napriek ústnemu alebo pisomnému upozorneniu vere.iný poriadok,
. ak nájomca oviac ako 10 dni mešká so zaplatenim nájomného alebo úhrad za dodávku médií, ktoFých

poskytovanie je spojené s nájmom.
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Nájomca je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak jé predmet nájmU V stave nespósobilom na obvyklé uživanie.

V prípade odstúpenia od zmluVyje nájomca povinný Vypratať predmet nájmU do 2 kalendárnych dni ododňadoručenia
odstúpenia od zmluvy a odovzdat ho V stave, V akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, Nájornca je
povinný nahradiť škodu, ktorá prenajímateI'oVi z dóVodU odstúpenia od zmluVy podl'a bodu 5, Vznikla.

Nárok prenajímatel'a na úhradu nákladov za s|užby spojené s užíVanim predmetu nájmu za čas plynutia Výpovednej
doby nie je Výpovedbu dotknutý. V pripade odstúpenia od zmluvy má prenajímatel' nárok na alikvotnú časť mesačných
nákladov na služby spo.iené s užíVanim predmetu nájmu do dňa účinného odstúpenia,

Nájomca V prípade Ukončenia zmluvného vzťahu V,ýpoveďou alebo odstúpením od zmluvy nemá nárok na Vrátenie
zaplateného nájomného.

odstúpenie od zmluvy v prípadoch Vymedzených v tomto článku zmluvy ie platné a účinné jeho doručením druhej
zmluvnej strane, pričom k tomuto okamžiku táto zmluva zaniká, odstúpenie od tejto zmluvy sa však netýka nároku na
náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na 2mlUVnú pokutu a ani iných zmlUvných Ustanovení, ktoré majú
pod|'a Vóle zmluvnýGh strán alebo Vzhl'adom k ich povahe trvať i po ukončení zmluvy.

článok lll.
Výška, spósob p|atenia a splatnost' úhrady za nájom a za služby spojené s předmetom nájmu

Ná,iomca zaplali prenajímatel'ovi za celé obdobie prenájmu za nájom a služby celkom 105,- €.

Nájomné je stanovené dohodou V zmysle schváleného sadzobníka ,,Minimálnych Sadzieb prenájmoV za nebytového
priéstory ZS Bukovčana nal hodinu" platnéod 10,']0,2012 Vo Výške 3,-€lhod,, spolu 45,-€ za celkovú dobu nájmu,

Nájomca sa zavázuje uhradiť platby za služby (teplo, Voda, elektrická energia, plyn a odvoz smeti, zabezpečenie
dozoru, otváranie budovy a upratovanie). Výška a rozpis platieb za s|užby Vychádzajú Z technického prepočtu spotreby
tepla, Vody a eléktrickej energie a sú určené Vo Výške 4,- €/hod, spolu 60,-€ za celkovú dobu nájmu.

Úhrada za nájom Vo Výške 45,- € je splatná do ,l5 dní odo dňa prevzatia nájomnej zmluvy zo strany nájomcu. Nájomca
jU uhradi bezhotovostným prevodom na účet vedený V Tatra banke na číslo účtu:
lBAN: sK83 1'l00 0000 0026 2684 4079.

Úhrádu za služby Vo Výške 60,. € je splatná do í5 dni odo dňa prevzalia nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, Nájomca
ju Uhradi bezhotovostným prevodom na úěet vedený V Tatra banke na číslo účtU:
lBAN:sK64 1100 0000 0026 2882 02í4.

Ak nájomca neuhradi nájomné, alebo úhradu za služby spojené s užíVanim predmetu nájmU, V lehole ich splainosti, je
prenajimatel oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu Vo Výške 0,05 o/o z dlžnej sumy za každý i začatý deň
omeškania; týmto nie je dotknutý nárok prenajímatel'a na náhradu škody V rozsahu, V akom nie je krytá zmluvnou
pokutou,

zmluvné strany sa dohodli, že prenajímatel' je opráVnený jednostranne zmenit' nájomné a Výšku platieb za služby
spojené s užíVaním predmetu nájmu V nasledovných pripadoch:

a) ak dójde k Zvýšeniu sadzby ná.jomného, schválenej uznesením miestneho zastupitel'stva mestskej časti
Bratislava - DeVinska NoVá Ves,

b) ak dójde k zmene výšky cien za služby spojené s uživanim predmetu nájmu.

Nájomca výslovne súhlasí s práVom prenajimatel'a jednostranne zvýšit'nájomné a úhradu za služby spojené
s užíVanim predmetu nájmu podra tohto odseku. Zmenu výšky nájomného a úhrady za služby spojené s uživanim
predmetu ná.imu prenajímatel nájomcovi písomne oznámi,

čl. lv
Práva a povinnosti pr€na|ímatela

Prenajímatel' Vyhlasuje nájomcovi, že predmet nájmu je spósobilý ná jeho užíVanie,

Prenajimatet je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom na jeho obvyk|é užívanie a v tomto
stave ho na svoje náklady udržiaVat',

Prenajímatel'sa zavázuje zabezpeěovať riadne plnenie služieb spojených s uživaním predmetu nájmu, Prenajimatel'
nezodpovedá nájomcovi za \^ýpadok dodávky služieb spojených s užíVaním predmetu nájmu, pokial'takýto stav
nezavinil. Nájomca nemá práVo si z takéhoto titulu nárokovať náhradu škody alebo zl'avu na nájomnom,

V pripade, že nájomca neuhradí nájomné, alebo platbu za služby spojené s uživaním predmetl] nájmU V stanovenej
lehote, nie je prenajimatel' povinný zabezpeěovať riadne plnenie služieb spojených s užíVanim predmetu nájmu,
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V takomto prípade nemá nájomca nárok na náhradu škody od prenajímatel'a, ktorá mu V súVislosti s neposkytovaním
služieb spojených s užiVanim predmetu nájrnu Vznikne,

Prenajimate|'Je počas trvania nájmu opráVnený VykonáVať potrebnú kontrolu predmetu nájmu V sprievode nájomcom
poverenej osoby, ak o to prenajimatel' Vopred požiada, a ak sa požadovaná kontrola Uskutoční v čase, kedy nájomca
užíVa predmet nájmu,

Prenajímatel' nezodpovedá Za akékol'Vek poistné udalosti Vzniknuté na Veciach a Zariadeniach nachádzajúcich sa
V predmete nájmu a za škodu na zdraví spósobenú osobám, ktoré sa V predmete nájmu nachádzajú so súh|asom alebo
Vedomím nájomcu,

Prenajímatel' sa zaváZqe v Zmysle pláVnych predpisov VykonáVať revizie, prehliadky, skúšky a kontroly vyhradených
technických zariadeni v nebytových priestoroch.

Zástupca prenajimatel'a je povinný pred každým Vstupom nájomcu skontrolovat' StaV predmetu nájmu a športových
zariadeni za účasti nájomcu, odovzdat' mU predmet nájmu a športových Zariadení a po skončení užíVania V Určenom
čase plevziat'od nájomcu predmet ná]mu a šponových Zariadeni V nepoškodenom stave, čo potvldia zmluvné strany
svoj]rn] podpismi, že predmet nájmu bol prevzatý a Vrátený V nepoškodenom Stave V protokole o odovzdaní prevzatí
predmetu nájmu a športovýCh zariadeni,

V prípade, že zástupca prenajímatel'a zistí, že predmet nájmu bol poškodený alebo bolo poškodené športové zariadenie
nachádzajúce sa V predmete nájmu, zástupca prenajimatel'a je povinný zi§tit' stav poškodenia, určit' VýškU škody
a bezodkladne túto oznámiť Vlastníkovi predmetu nájmu, ZáStupca prenajímatel'a zabezpeči písomné Vyhlásenie zo
Strany nájomcu o tom, že škoda bola spósobená nájomcom alebo osobami, ktoré sa V predmete nájmu nachádzajú so
súhlasom nájomcu,

čl, v
PráVa a povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný zaplatiť prenajímatel'ovi nájomné a úhradu na Služby spojené s užíVanim predmetu nájmu
za podmienok uvedených V článku ll! tejto zmluvy,

Nájornca je povinný uživať predmet nájmu len na dohodnutý účel uvedený V článku l, tejto zmluvy.

Ná]onrca sa zaváZuje umožn]t' prenajímatel'ovi Vykonat'kontro]u predmetu nájmu V súlade s článkom |V, ods, 5 tejto
zmluvy a na Vykonan e kontroly poSkytnút'prenajímate]'ovi Všetkl.] súčinnosť.

Nájomca je povinný udrž]avat predmet nájmu V stave V akom ho prevzal s prih]iadnutím na obvyklé opotrebenie,
Nájomca ]e pov]nný uhrádzat náklady spojené sobvykým udržiavanim adrobnými opravami predmetu nájmu
bez nároku na ich kompenzáciu od prenajimatel'a Zm]uvné strany sa dohod|i, že pre posúdenie, čo sa rozumie
drobnými opravami a bežnou údržbou, sa podporne použijú Ustanovenia nariadenia Vlády sR č. 87h995 z.z., kIorym
sa VykonáVajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka. za drobné opravy a bežnú údržbu sa budú považovat'
ioplavy a údržby neuvedené V nariadení Vlády, pokial' jednorazový náklad na ich Vykonanie nepresiahne čiastku
50,-EUR.

Nájomca nemóže Vykonať akékol'Vek stavebné úpravy a opravy predmetu nájmu okrem dlobných opráV podl'a tohto
článku bod 4.

Nájomca je povinný dodržiavat' zákon ó. 12412006 Z,z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci V znení n€skorších
predpisov, zákon č- 31412001z-z- o ochrane pred požiarmi Vžnení neskorších predpisov, predpisy na úseku ochrany
zdravia l'udí, ako aj na úseku prevádzkovania športových zariadení.

Nájomca nie je oplávnený prenechat' predmet nájmu alebo jeho časť do d'alšieho podnájmu alebo dispozície tretej
osobe, ani previesť Všetky alebo niektoré svoje práVa a|ebo závázky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

Nájomca zodpovedá prenajín]atel'ovi V celom rozsahU za činnost'trete] osoby, ako keby predmet nájmu alebojehočast'
užiVal Sám,

Nájomca zodpovedá za pripadné škody alebo poškodenie Vzniknuté pri nespráVnom užíVaní predmetu nájmu
a športových zarladeni a za škody spósobené neplnenim zákonných alebo zmluvných povinností a to i V pripade, ak
škoda bo a spósobená tret'ou osobou, ktorej umožnil prístup do predmetu nájmu, Nájomca zodpovedá iza škodu, ktorá
Vznikne na majetku tIetích osób, ktorú spósobi sám a]ebo ktorá bola spósobená tretími osobami, ktorým umožnil pristup
k predmetu nájmu,

Ná]omca nemóže na predmet nájmu zriadiť záložné pláVo, alebo tento inak Zat'ažit',

Pred predmetom nájmu a V predmete nájmu je nájomca povinný udržiavat čistotu a poriadok,
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čl. vl
odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu

1. odovzdanie a prevzatie predmetu ná.imu a špoňových zariadení V dohodnutých časoch sa uskutočni formou
písomného protokolu, kton7 zmluvné strany podpíšu a V ktorom bude uvedený stav predmetu nájmu a športových
zariadení.

V prípade, že zástupca prenajimatel'a zisti záuady alebo poškodenia predmetu nájmu alebo špoňových zariadení
zo strany nájomcu alebo tretej osoby, Vyhotoví sa dohoda o spósobe náhrady škody,

čr. vlt
prechodné a záverečné ustanovenia

Pokial' nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre nájom nebytových priestorov prislušné ustanovenia zákona
ě. 116/1990 z.z, o néime a podnájme nebytových priestorov Vznení neskoršich predpisov, občianskeho zákonníka
a iných Všeobecne záVázných práVnych predpisov sR, ktoré upravujú právne Vzťahy Vzniknuté podl'a tejto zmluvy,

Ak sa preukáže, že niektoré z uslanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo sa stane neúčinným, takáto neplatnosť alebo
neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúěinnosť ďalších ustanoveni zmluvy alebo zmluvy samotnej.
V takýchto pripadoch sa Zmluvné strany zaváZujú nahradiť takéto ustanovenie novým znením tak, aby bol zachovaný
účel sledovaný uzavretim zmluvy a tento bol V súlade so všeobecne záváznými práVnymi predpismi. Do prijatia nového
znenia dotknutého Ustanovenia sa pre daný vzťah použijú také Ustanovenia zákona, ktoré ho upravujú najbližšie,

Zmluva o nájme je Vyhotovená V 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktonich prenajímatel' obdíži jedno (1) a nájomca 1 0edno) jej
vyhotovenie,

Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán formou pisomného dodatku k zmluve

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečitali, že bola uzatvorená po Vzájomnom prerokovani
podla ich slobodnej Vó|e, určite, vážne, nie V tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok,

zmluvné strany sa dohodli, že bez zbytočného odkladu oznámia druhej zmluvnej strane akékolvek zmeny v údajoch
Uvedených v te.ilo zmluve, najmá zmenu adresy, obchodného mena, práVnej formy podnikania, bankového spo.ienia,
a pod.

Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručit' písomnosť podl'a zmluvy sa považuje V konkrétnom prípade
za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať, Ak sa V prípade doručovanja
prostredníctvom poštového podniku Vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoruóitel'ná Z akéhokolvek
dóvodu, považuje sa takáto zásie|ka za doručenú dňom jej Vráteniá adresálovi, Účinky doručenia nastanú
aj Vtedy, ak príjemca pisomnosť V odbernej lehote nevyzdvihne alebo jej prevzatie zmari; v tomto prípade sa zásielka
pouažuje za doručenú dňom jej Vrálenia adresátovi. Pre doručovanie ie rozhodná adresa zmluvných slrán uvedená
V záhlavitejto zmlUVy alebo iná adrésa, ak bola druhej zmluvnej strane pisomne oznámená.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zo strany obidvoch zmluVných strán a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na Webovom sídle prenajímatel'a podl'a § 47a ods. 1 zákona č. 40l1964 z,z- občianskeho
zákonníkav spojéni s § 5a ods, 6 a 9 zákona č, 211l20aa z-z- o slobodnom prístupe k iníormáciám,
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V Bratislave dňa ?.V- ?eZ.l y g1gtir|^u. dňa ,' 1 y' ,.:O2 y'

Za nájomcu:za prenajímatera: zAKLADl!^ ŠKoLA
Ui, l, fi,jj(ÍjVóana ó.3

l 84107 BratisIava
-1 ,//?z-b72-,

rur g, Rfi-átáFlogová Jiad itetka


